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Hiv. szám: Pk.60.03011991

Tisztelt Gyori Ítélotábla!

Alulírott Magyarországi Arablótenyésztok Egyesülete (2943 Bábolna, Wesselényi u.
46.) a Tatabányai Törvényszék Pk.60.03011991/53. számú végzésében foglalt értesítésre
az eloírt határidon belül a Komárom-Esztergom Megyei Foügyészség P.T.l618/201411
II. számjelzésu fellebbezésévei kapcsolatban az alábbi

észrevételeket

terjesztjük elo.

1. Az ügyészség fellebbezésévei kapcsolatban eloadjuk, hogy véleményünk szerint a
2014. október 15-én módosított Alapszabály az Ectv. 38.§ (1) bekezdése szerint a
közgyulés határozathozatalára vonatkozó összeférhetetlenségrol a jogszabályi szöveggel
megegyezoen és jogilag megfeleloen rendelkezik a IV. fejezet 16.§ második
bekezdésében szereplo felsorolás a) pontjában, tehát az ügyészség fellebbezésének ezzel
kapcsolatos része nem állja meg a helyét.

Jelezzük továbbá, hogy az Ectv. 34.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfeleloen
- szemben az ügyészségi fellebbezésben foglaltakkal - a gazdálkodás eredményének
felosztási tilalmáról az Alapszabálya VI. fejezet 21.§ harmadik bekezdésében, valamint a
21. § nyolcadik bekezdésében egyértelmuen rendelkezik.

A T. Foügyészség azt" is kifogásolja fellebbezésében, hogy az Alapszabály 13.§-ban a
Ptk. 3:70.§ (1) bekezdésében írt kizárással kapcsolatosan az eljárási szabályokat nem
határoztuk meg; ezzel kapcsolatban jelezzük, hogya 9 hónapja hatályba lépett új Ptk.
alkalmazásának, illetve értelmezésének gyakorlata korántsem tekintheto részletesen
kialakultnak, és a 13.§-ban kifejezetten úgy rendelkeztünk, ahogy korábban más
egyesületi ügyben az ott eljáró másik törvényszék azt eloírta, tekintettel a Ptk. 3:70.§ (1)
(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseire is.

H-2943 Bábolna, Mészáros u. 14.
telefon: +3634568-178; GSM: +36209382754

telefax: +3634368-669;
email: iroda@drfarago.cu

www.drfarago.eu
1



DR. FARAGÓ ÜGYVÉDI IRODA
Law Office - Studio legale

2. A Tatabányai Törvényszék fellebbezéssei támadott 51. sorszámÚ végzése nem csak a
közhasznÚ jogállás megszerzésérol rendelkezik, hanem a következokrol is:
a) az egyesület Új képviselojétol
b) a létesíto okirat 2013. évi V. törvény rendelkezései nek megfelelo módosítás keltérol is.

Az ügyészségi fellebbezés kizárólag a közhasznÚsággal kapcsolatos rendelkezések
körében jelölt meg hiányosságokat, ezért véleményünk szerint megalapozatlan lenne a
fellebbezésnek megfeleloen fellebbezéssei megtámadott végzés teljesköru hatályon kívül
helyezése, ugyanis a fellebbezés nem érinti sem a Ptk. szerinti alapszabály módosító
rendelkezéseket, sem pedig az Új képviselo megválasztását, ebben a körben tehát
véleményünk szerint a T. Tatabányai Törvényszék 51. sorszámÚ végzését hatályában,
részlegesen fenn kell tartani.

3. Egyebekben a fellebbezés további pontjaiban foglaltakkal egyetértünk, azokat
elfogadjuk.

4. Jelezzük továbbá, és a csatolt közgyÜlési meghívóval igazoljuk, hogya fellebbezését
kézhezvételét követoen a közhasznÚ jogállás megszerzése érdekében rendkívüli
közgyÜlést hívtunk össze 2014. december 22. napjára, amelyben az Alapszabályt a
fellebbezésben foglaltaknak megfeleloen módosít juk, valamint a kifogásolt 2012. évi
beszámoló, valamint a 2013. évi közhasznÚsági jelentés jogszabályoknak megfeleloen
módosított változatát megtárgyaljuk és elfogadjuk, ezek után pedig a civil szervezet
közhasznÚságának megállapítás iránt még 2014. december 31. elott Új kérelmet
terjesztünk elo a Tatabányai Törvényszéknél.

Melléklet: közgyÜlési meghívó másolata

Bábolna, 2014. december 15.
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