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A törvényszék a 476. nyilvántartási számon nyilvántartott a Dr. Faragó Ügyvédi Iroda
(képviseli: dr. Faragó István ügyvéd - 2943 Bábolna, Mészáros u. 14.) által képviselt dr.
Hecker Walter (2092. Budakeszi, Kálló esperes u. 14.) által elnökölt Magyarországi \
Arablótenyésztok Egyesülete /rövidített neve: MALE/ (2943 Bábolna, ·Wesse1ényi u. 46.)
civil szervezet változásbejegyzési és közhasznú szervezeti jogállásának az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek muködésérol és támógatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. tv. (Ectv.) szerinti megállapítása iránt kezdeményezett nemperes eljárásban
meghozta a következo

végzést

Az Egyesület új képviseloje:

- RombauerTamás elnök (an.: Hadnagy Sarolta, 2943 Bábolna, Wesselényi u. 46.)

A bíróság megállapítja, hogy Dr. Hecker Walter elnöki jogviszonya megszUnf.

A bíróság megállapítja, hogy az Ectv. rendelkezései alapján az egyesület jogállása: közhasznú
szervezet. Az Ectv. szerinti közhasznú jogállás megszerzésének idopont ja: a közhasznúsági
nyilvántartásbavételt elrendelo végzés jogerore emelkedésének napja

Az egyesület közhasznú tevékenysége:

Az arab telivér, az oshonos magyar Shagya-arab és minden más arab vérségu ló és lófajta
tenyészértékének megorzése és fejlesztése, e fajtákra jellemzo sajátos külso-belso
tulajdonságokkal rendelkezo nemes lovak tenyésztése, amelyek használhatóságukat is
figyelembe véve (bemutatók, fogathajtás, díjugratás, távlovaglás, stb.) megfelelnek a
nemzetközi eloírásoknak és elvárás oknak.

Az Ectv. 34. § (1) a.) alapján fenti közhasznú tevékenységeket az alábbi közfeladatokhoz
kapcsolódóan végzi és eközfeladatok teljesítését az alábbi jogszabályhelyek írják elo:

- a sportról szóló 2004. évi I. törvény 29. § c. és e.) pontjában meghatározottak szerint
elosegíti az egészséges életmód és á szabadido sport gyakorlása feltételeinek
megteremtését, az esélyegyenloség jegyében támogatja a gyermek és ifjúsági sportot, a
nok és családok sportját, a hátrányos helyzetu társadalmi csoportok, valamint a
fogyatékosok sportját,
- a 2004. évi CXXXIV. tv. 5. § (3) bekezdése alapján együttmuködik tudományos kutatási,
fejlesztési tevékenységben,
- segíti a közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolását, megorzését a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségu szervek feladat- és hatásköreirol szóló 1991. évi XX., törvény 121. § a.) és
b.) pontja alapján" .

.- a kulturális örökség védelmérol szóló 2001. évi LXIV..törvény 5. §'(1) bekezdése alapján
közremuködik' a kulturális örökség, védelmében, ..~
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- a természetvédelemrol szóló 1996. évi LIll. törvény 161/B. § (3) bekezdése alapján
közremuködik a természetvédelmi állatvédelmi feladatok megoldásában, segíti a
természetvédelmi kultúra megorzését és oktatását,
- segíti a határon túli együttmuködési lehetoségek kialakítását a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 163. §. (1) bek. alapján.

A létesíto okirat 20 l3. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelo módosítása kelte:

2014. október 15.

A végzéssel szemben a kézbesítést követo 15 (tizenöt) napon belül az egyesület és az
ügyészség részérol fellebbezésnek van helye, melyet a Tatabányai Törvényszéknél kell
benyújtani írásban, 3 (három) példányban, a Gyori Ítélotáblához mint másodfokú bírósághoz '
címezve.

Indokolás.

Az egyesület - jogi képviseloje útján - kérelmezte a szervezet Ectv. szerinti közhasznú
jogállása nyilvántartásba bejegyzését. Kérelmében jelezte továbbá, hogy' az alapszabályt a
2013. évi V. törvényre vonatkozó, valamint az Ectv. 31-50.§.-okban rögzített közhasznú
szervezetekre vonatkozó, a közhasznú jogállás megszerzésének feltételeit tartalmazó

rendel~~~ésekkel egységes szer~ezetbe fo~~lta:..:::alam~!lt az elnok ~zemélye módosult.

Mindezek alapján kérte a változás és a közhasznú jogállás megszerzése tényének
nyilvántartáson történo átvezetését. A kérelemhez csatolta a törvényben eloírt iratmellékleteket.

A változásbejegyzés iránti kérelem helytálló.

A törvényszék a Cnytv. '38. §. (3) bekezdésén alapuló kötelezettségének az 5.§.-ban adott
felhatalmazás alapján alkalmazandó Polgári Perr,endtartásról szóló 1952. évi Ill. törvény (a
továbbiakban: Pp.) 215. §.-ban foglaltak szerint tett eleget, vagyis kizárólag az Ectv. 32. §.
ában meghatározott feltételek fennállását vizsgálta.

A végzés részletes indokoJását a bíróság a Cnytv. 5. §. (1) bekezdése alapján a Polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi Ill. törvény (a továbbiakban: Pp.) 221. §. (3) bekezdésére
figyelemmel - mellozi.

Tatabánya, 2014. november 11.

Dr. Munka Gábor sk.
törvényszéki titkár .

A kiadmány hiteléü1:~\
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