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VEGZES
A

Fov6rosi Torv6nysz6k elrendeli

a

Sportbaj noksf g E gyesiilet elnevez6sii
a nyilv6ntart6s kieg6szit6s6t.

8702. sorsz6m alatt nyilvrintart5sba vett Magyarorszigi Ejf6li
c

ivi

I szerv ezetre vonatkoz6

alSbbi vSltoz6sok bejegyzds6t, valamint

A szervezet elnevez6se megv:iltozott.
uJ elnevezese:

Magyarorsz6gi

Ej fdl

i S poft baj noks6gok

Egyesti lete

A szervezet sz6khelye megv:iltozott.
uJ szeKnerye:

A l6tesit6 okirat m6dosit{s6nak

t039 Budapest, Kabar u. 4

id6pontja:

2014. 03. 22.

A bir6s6g meg6llapitja, hogy a kozhasznir jog6ll6sir egyesrilet megfelel az egyesi"il6si jo916l, a kozhaszni
jog6ll6sr6l, valamint a civil szervezetek miikod6s6rol 6s trirnogat6s6r6l szolo 20ll.6vi CLXXV. tiirv6ny
(Ectv.) kiizhasznrisrigi felt6teleinek.
A v6gz6s ellen a k6zbesftdstol szhmitott 15 napon behil fellebbez6snek van helye a Fov6rosi itelotf$lithoz,
melyet jelen bir6s6gon lehet el6terjeszteni 3 p6ld6nyban. Az itelotfhla el6tti elj6r6sban a v6gz6s ellen
fellebbez6st eloterjeszto fel szfimhra a jogi k6pviselet kotelez6.

INDOKOLAS
A kozhasznit szervezetekroi sz6l6 1997. evi CLVI. torv6ny alapjin kozhasznri jog6116st szerzett egyestilet
2014.0I.l3-itn a l6tesito okirat m6dosit6sa rnellett k6relmet terjesztett elo annak meg6llapit6sa ir6nt, hogy
m e gfe le

I az Ectv- b en me ghatir ozott kozhas znri s6gi

fe lt6te I ekn ek.

Mivel a k6relem a Polg6ri Torv6nykcinyvr6l sz6l6 2013.6vi V. torv6ny (nj Ptk.) 2014.03. 15-i hatSlyba
16p6s6t megel5zoen keruilt benyfjt6sra, a bir6s6g a k6relmet a 2014. 03. 14-en hatirlyos jogszabdlyi
rendelkez6sek alapj6n biriita el (2013. 6vi CLXXVII. torv6ny 9 $ (1) bekezd6s), azalibbiakszerint.
A bir6s6g meg6llapitotta, hogy a k6rehnez6 a v6ltoz6sbej egyzeshez sziiksdges okiratokat benyrijtotta, ez6rt a
civil szervezetek bir6s6gi nyilvdntart6s6r6l 6s az ezzel osszeftigg6 elj6r6si szab6lyokr6l sz6l6 2011. 6vi
CLXXXI. torv6ny (Cet.) 2.$-a alapj6n rendelkezett a v6ltoz6sok nyilvintartirsba v6te16rol.
A k6relem kozhasznir jogrlll6sra vonatkoz6 r1szdt a bir6s6g az alitbbiak szerint birrllta el:

42014.03.22-ikeltril6tesitookiratalapj6nmeg6llapitotta,hogyazegyesi.ilet azEctv.34-31.g-6banirt
kovetelm6nyeknek eleget tesz. A 2012-2013.6vi besz6mol6k alapj6n pedig az is meg6llapithat6 volt, hogy az
egyesiilet hozzililrul a t6rsadalom 6s az egy6,n kozos sziiks6gleteinek kiel6git6s6hez, ffrcrt szolgilltatisai az
egyesi.ilet testtileti tagjain, munkav6llal6in, onk6ntesein kiviil m6s szem6lyek szamhra is hozz6f6rhetoek
(Ectv. 32. $ (3) bekezd6s); megfelelo er6forr6s 6ll a rendelkez6s6re, meft az elozo ket lez\ft tizleti 6v
vonatkoz6sSban az iitlagos 6ves bev6tele meghaladj a az egymllli6 forintot, rk6t 6v egybesz6mitott ad6zott
eredm6nye (t6rgy6vi eredm6nye) sem negativ 6s a szem6lyi jellegri r6fordit6sai (kiad6sai) - a vezeto
tiszts6gviselok juttat6sainak figyelembev6tele ndlkiil - el6ri az osszes r6fordit6s (kiad6s) egynegyed6t
(Ectv.32. $ (4) bekezd6s a-c pont); tov6bb6 az egyesrilet rnegfelelo t6rsadahni t6mogatotts6ga mutathat6 ki,
mert a kozhasznfr tev6kenys6g 6rdek6ben felmeriilt kolts6gek, r6fordit6sok el6rik az cisszes r6fordit6s fel6t a
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7s. $ (s)
pont)' Mindezekre figyelemmel a bir6s6g azEctv'
k6t 6v (tlagfban (Ectv. 32. $ (5) bekezd6s b)
egyestilet megfelel azEctv' kozhasznirs6gi felt6teleinek'
bekezd6se alapjan rneg6llapitotta, hogy az
Budapest, 2014' 05'
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Akiadm6nY hitel6iil:

dr. p6cza Judit Maria s.k.
bfr6s6si titk6r
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