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GYOR

A Tatabányai Törvényszék 2014. november 11-én kelt Pk.60.030/1991/51.
számú végzése ellen, amelyben megállapította a Magyarországi Arablótenyésztok
Egyesülete közhasznú szervezeti jogállását, valamint rendelkezett az alapszabály
módosítás keltében és a képviselo személyében bekövetkezett változások
átvezetésérol, az 1958. évi 5. tvr. 17. § (2) bekezdése, illetve a Pp. 233. § (1)
bekezdése alapján - figyelemmel a Pp. 9. § (4) bekezdésében foglaltakra -

fellebbezést
jelentek be.

Indítványozom, hogy az eljáró bíróság a fellebbezéssei megtámadott végzést a
Pp. 258. § (1) bekezdése értelmében helyezze hatályon kívül és a Tatabányai
Törvényszéket utasítsa új határozat hozatalára.

INDOKOLÁS

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság (jelenleg Tatabányai Törvényszék) az
1991. február 8-án kelt Pk.60.030/1991/2. számú végzésével vette
nyilvántartásba 476. sorszámon a Bábolna, Mészáros u. 1. (jelenleg Bábolna,
Wesselényi u. 46.) szám alatti székhelyu Magyarországi Arablótenyésztok
Egyesületét, amelynek az 1997. évi CLVI. törvény szerinti közhasznú jogállása
2000. március 28-án került megállapításra.

A rendelkezésünkre álló iratok szerint a nyilvántartásba vételkor dr. Hecker
Waltert választották meg elnöknek. A 2006. október 28-i közgyulés
újraválasztotta nevezett személyt; alelnöki tisztséget látott el Parti Imre,
ügyvezeto elnökit pedig Rombauer Tamás. A 2014. október 15-j közgyulésen
elnöknek választották meg Rombauer Tamást, elnökségi tagnak Kiss Lászlót,
valamint Kocsis Alfrédot. A felügyelo bizottságot Baranyai Sándor, Csigás Zoltán
és Balogh Ferenc alkotja.
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Az elnök meghatalmazott jogi képviselo útján a bírósághoz 2014. június 3-án
érkezett beadványában kérte a közhasznú jogállás megállapítását. A 145.
sorszámú végzéssel hiánypótlási felhívás kibocsátására került sor szeptember 2
án, amelynek határidejét a 147. sorszámú végzéssel október 13-án
hosszabbították meg. Az október 27-én érkezett változásbejegyzési és
közhasznúsági kérelem alapján szintén hiánypótlással élt a törvényszék a 149.
sorszámú végzéssel október 28-án.

Az újabb, 2014. november 11-i kérelem alapján az eljáró bíróság megállapította,
hogy az helytálló; megállapította az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek muködésérol és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény (Ectv.) szerinti közhasznú szervezeti jogállást, valamint
rendelkezett az alapszabály módosítás keltében és a képviselo személyében
(Rombauer Tamás) bekövetkezett változások átvezetésérol a 151. sorszámú
végzéssel.

A rendelkezésre álló iratok áttanulmányozása alapján álláspontom az, hogy a
Pk.60.030/1991/51. számú végzés jogsérto.

A Cnytv. 44. § (1) bekezdésében írtakra tekintettel a bíróság a szervezet - illetve
alapítvány esetén az alapító vagy az alapítvány - kérelmére polgári nemperes
eljárásban dönt a szervezet közhasznúvá minosítésérol, és a közhasznú jogállás
nyilvántartásba történo bejegyzésérol.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
muködésérol és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 32. § (1)
bekezdése értelmében közhasznú szervezetté minosítheto a Magyarországon
nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet végzo szervezet, amely a
társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelo
eroforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelo társadalmi
támogatottsága kimutatható, és amely civil szervezet.

A Cnytv. 44. § (5) bekezdése értelmében a kérelemhez csatolni kell a vezeto
tisztségviselo nyilatkozatát arról, hogy nem esik az Ectv-ben meghatározott
kizáró ok alá és a korábbi két év beszámolóját. A beszámoló melléklete a
közhasznúsági melléklet. A tartalmukra vonatkozó eloírásokat az Ectv. 29. §-a
határozza meg.

A 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése szerint az új
beszámolási szabályokat eloször a 2012. évben indu ló üzleti évrol készített
beszámolóra kell alkalmazni.

A kérelmezo által csatolt iratok alapján megállapítható, hogy a 2012. évi
beszámolót nem a hatályos jogszabályi eloírás alapján állították össze, míg a
2013. évi beszámoló közhasznúsági mellékletének nem képezte részét a
közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása, a cél szerinti
juttatások kimutatása, valamint a vezeto tisztségviseloknek nyújtott juttatás.
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A 2014. október 15-én módosított alapszabály 2. §-a alapján az egyesület célja
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 elvárásoknak.

A közgyulés 2014. október 15-én módosította az alapszabályt, figyelemmel a
Polgári Törvénykönyvrol szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az Ectv.
eloírásaira. A létesíto okirat azonban több olyan hiányosságot tartalmaz, amelyek
miatt szintén jogsérto a /51. sorszámú végzés.

A Ill. fejezet 7. §-a szerint pártoló tag lehet az a hazai és külföldi természetes és
jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezet, aki
adományával és hatékony közremuködésével támogatja az egyesületet céljainak
elérésében, és akit a közgyulés a pártoló tagok sorába felvesz.

Indokolt az idézett alapszabályi rendelkezést pontosítani, mivel az Ectv. 4. § (5)
bekezdése figyelembevételével, ha az egyesület alapszabálya pártoló tagságot
hoz létre, úgy az ilyen tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni
hozzájárulással vesz részt.

A 13. § alapján kizárásról rendelkezo határozattal is megszunhet a tagsági
viszony. A Ptk. 3:70. § (1) bekezdése alapján a tagnak jogszabályt, az egyesület
alapszabályát vagy közgyulési határozatát súlyosan vagy ismételten sérto
magatartása esetén a közgyulés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv
kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az
alapszabálya tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta. Az
eljárási ~zabályokat azonban nem határozták meg.

Nem rendelkeztek az Ectv. 34. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak ellenére a
gazdálkodás eredményének felosztási tilalmáról, valamint a 38. § (1) bekezdése
szerint a közgyulés határozathozatalára vonatkozó összeférhetetlenségrol.

Az Ectv. 37. § (1) bekezdése értelmében a több tagból álló döntéshozó szerv,
valamint az ügyvezeto szerv ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság
jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. Az elnökségi ülés
nyilvánosságára irányadó eloírást azonban a létesíto okirat nem tartalmaz.

Szintén hiányosságként volt megállapítható, hogy nem szabályozták az elnökségi
határozatok nyilvántartásának vezetését, érintettekkel való közlését, illetve
nyilvánosságra hozatalának módját, holott ezt kötelezoen eloírja az Ectv. 37. §
(3) bekezdés a-b) pontja.

A létesíto okirat 4. §-a sorolja fel a közfeladatokhoz tartozó jogszabályokat. Az
1996. évi LIlL törvénynek azonban nincs 161/B. §-a, míg a 2011. évi CLXXIX.
törvény 163. §-át ugyanezen törvény 238. § c) pontja helyezte hatályon kívül és
2013. szeptember 1-tol nem alkalmazható.
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A közfeladattal összefüggo jogszabályok egyébként nem minosülnek a Cnytv.
2012. július 23-án hatályos 99. § (1) bekezdése alapján nyilvántartási adatnak,
ezért nem indokolt felsorolásuk a bírósági végzésben.

A leírtakra figyelemmel

indítványozom

a Pk.60.030/1991/51. számú, 2014. november ll-én kelt közhasznú jogállást
megállapító végzés hatályon kívül helyezését, illetoleg a Tatabányai Törvényszék
utasítását új határozat hozatalára.

Az Ügyész (Komárom-Esztergom Megyei Foügyészség) illetékességét az
ügyészségrol szóló 2011. évi CLXIII. törvény 2. § (2) bekezdése, 8. § (3)
bekezdése és az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (1.6.) LÜ
utasítás 34. § (1) bekezdése határozza meg.

A fellebbezés elbírálása a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggo eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 1. §
(1) bekezdése és a Pp. 10. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Gyori Ítélotábla
hatáskörébe tartozik.

Tatabánya, 2014. november 27.

D~ék}A~
címzetes fellebbviteli foügyészségi ügyész

foügyészhelyettes


