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Kecskeméti Törvényszék 

Pk.60.086/2018/18.szám 

 

 
 

 

 

 

A Kecskeméti Törvényszék a Belecz Árpád alapító (6100 Kiskunfélegyháza, Dessewffy u. 8.) által 

képviselt Segíts a Macskákon Alapítvány (6100 Kiskunfélegyháza, Dessewffy u. 8.) kérelmezőnek 

közhasznú jogállás bírósági nyilvántartásba vétele iránt benyújtott kérelme ügyében – polgári 

nemperes eljárásban – meghozta a következő 
 

 

v é g z é s t :  
 

 

A törvényszék elrendeli az alapítvány nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba 

vételét az alábbiak szerint: 
 

Létesítő okirat kelte: 2021. szeptember 15. 

Közhasznú jogállás eseménye: közhasznú jogállás megszerzése 

 

Közhasznú jogállás megszerzésének időpontja: jelen végzés jogerőre emelkedésének napja 

 
Közhasznú fokozat: közhasznú 

 

Nyilvántartási adat kiegészítése: Elektronikus kapcsolattartási cím: 19101219 

 

Felhívja a nyilvántartás kezelőjét, hogy a változást 03-01-0002597. szám alatt vezesse át a bírósági 

nyilvántartáson. 
 

A bíróság megállapítja, hogy a lerótt 10.500,- (tízezer-ötszáz) forint eljárási illetéket a kérelmező 

viseli. 
 

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

 

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 a szervezet ellen, a végzés hatályon kívül 

helyezése iránt, a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt. A per megindításának a 

végzés országos névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A 

határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

 

A keresetlevélben, illetve az eljárás során a felperesnek meg kell jelölnie, hogy miért tartja a bíróság 

eljárását jogszabálysértőnek. Ha a keresetet az űrlap vagy kérelem mellékleteinek jogszabálysértő 

voltára alapítja, csak olyan jogszabálysértésre hivatkozhat, amelyet az eljárásban a bíróságnak 

észlelnie kellett volna. Az ügyészt a perindítás joga akkor illeti meg, ha keresetét – a jogszabályba 

ütközés okának megjelölése mellett – közérdek sérelmére alapítja, és e közérdek sérelmének 

fennállását valószínűsíti. 
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I n d o k o l á s  
 

 

A törvényszék a kérelmező 2021. szeptember 20. napján benyújtott kérelmében kérte az alapítvány 

közhasznú jogállás nyilvántartásba vételét a csatolt iratok alapján. 
 

A Törvényszék a becsatolt iratok alapján megállapította, hogy a kérelmező közhasznú jogállása 

nyilvántartásba vételének jogszabályi feltételei az alábbiak szerint fennállnak: 
 

 Az alapítvány az Ectv. 32. § a) pontjának megfelelő civil szervezet. 

 A közhasznúsági kérelem tartalmazza a Cnytv. 44. § (3) bekezdésben foglaltakat. 

 A kérelmező a Cnytv. 44. § (4) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozott arról, hogy az Ectv-ben 

foglalt követelmények teljesítése a letétbe helyezett beszámolókból megállapítható. 

 A 2019-2020. évi beszámolóból megállapítható, hogy az alapítvány az Ectv. 32. § (4) bekezdés 

a) és b) pontja alapján megfelelő erőforrással és az Ectv. 32. § (5) bekezdés b) pontja alapján 

megfelelő társadalmi támogatottsággal rendelkezik. 
 Az alapítvány előző évről szóló közhasznúsági mellékletének célcsoportra vonatkozó adatai 

alapján megállapítható, hogy az alapítvány szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, 

munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek. 

 Az alapítvány létesítő okirata tartalmazza a közhasznúsági nyilvántartásba vételhez szükséges, 

az Ectv. 34. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban, a 37. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban, 

valamint a 37. § (3) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglaltakat. 

 Az OBH nyilvántartása alapján megállapítható, hogy a szervezet a beszámoló letétbe helyezési 

kötelezettségének eleget tett. 

 

A törvényszék a becsatolt iratok alapján megállapította, hogy a kérelmező által benyújtott okirat 

megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) rendelkezéseinek, 

ezért a Cnytv. 37.§ (1) bekezdése alapján alkalmazandó Cnytv. 30. § (1) bekezdése alapján a 

rendelkező rész szerint határozott a változások nyilvántartásba való bejegyzése felől. 

 

A bíróság a Pp. 83.§ (5) bekezdése értelmében megállapította, hogy a kérelmező által lerótt eljárási 

illetéket maga viseli. 

 

A végzés ellen a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdés alapján fellebbezésnek nincs helye. A végzés elleni 

perindításra vonatkozó tájékoztatás a Cnytv. 46/A. – 46/B. §-on alapul. A perindítás határideje az 

országos névjegyzékben (www.birosag.hu / Civil szervezetek / Civil szervezetek névjegyzéke) történt 

közzétételétől számított hatvan nap. 
 

 

Kecskemét, 2021. október 5. 
 

 

 

                                                                                  dr. Ferenczi Krisztina  

                                                                                                              bírósági titkár 

 

http://www.birosag.hu/
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