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Hegedűs  Erzsébet  (8887  Bázakerettye,  Béke  u.  20.)  elnök  kérelmezőnek  a  Mercy  Magyar
Hagyományőrző  és  Szeretetszolgálat  Nemzetközi  Egyesület megváltozott  adatainak  bírósági
nyilvántartásba vétele iránti kérelme ügyében

V É G Z É S :

A  bíróság  elrendeli  a  Mercy  Magyar  Hagyományőrző  és  Szeretetszolgálat  Nemzetközi
Egyesületnek  a  2013.  évi  V.  törvénynek  (Ptk.)  és  a  2011.  évi  CLXXV.  törvénynek  (Ectv.)
megfelelő közhasznúsági és az egyéb megváltozott adatoknak a nyilvántartásba vételét. 

Az egyesület rövidített neve: Mercy Egyesület

Az egyesület székhelye: 8887 Bázakerettye, Béke u. 20.

A bíróság törli a nyilvántartásból a volt elnök: Strein Attila képviselői jogát.

Az egyesület képviselőjének neve, anyja születési neve, lakóhelye:
Hegedűs Erzsébet (an.: Horváth Anna) 8887 Bázakerettye, Béke u. 20.    elnök
Az elnök általános terjedelemben, önálló  módon képviseli  az egyesületet  5 évig (2022. 01.  20.
napjáig).

Az alapító okirat módosításának időpontja: 2017. 05. 06.

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

I N D O K O L Á S 

A  kérelmező  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) szerinti közhasznúsági és az
alapszabálynak a Ptk. szerinti, valamint egyéb megváltozott adatok nyilvántartásba vételét kérte a
bíróságtól.

A bíróság az előterjesztett kérelem és annak mellékletei alapján megállapította, hogy az egyesület
közgyűlése által 2017.05. 06. napján módosított alapszabálya maradéktalanul tartalmazza mindazon
kötelező tartalmi elemeket, amelyeket a közhasznú jogállás megtartásához, illetve az Ectv. szerinti
közhasznú nyilvántartásba vételhez az Ectv. 34. §-46. §-ai feltételként előírnak. 
A bíróság megállapította és a kérelmező igazolta, hogy az egyesület az Ectv. 32. § (4) bekezdés a-b/
pontjában és a 32. § (5) bekezdés b-c./ pontjában foglalt követelményeknek megfelel, így a törvényi
kötelezettségeinek eleget  tett,  ezért  az  egyesület  a  közhasznú szervezet  megjelölés  használatára
jogosult. 
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A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 11. §-a szerint az egyesület 2017.
01.  01.  napját  követő  első  létesítő  okirat  módosításával  egyidejűleg  köteles  az  alapszabálynak
mindazon rendelkezéseit felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a
Ptk. szabályainak. 

A bíróság  megállapította,  hogy  a  kérelmező  alapszabálya  a  Ptk.  által  előírt  kötelező  tartalmi
elemeket is tartalmazza, továbbá a kérelemben kért egyéb megváltozott adatokat is.

Erre  tekintettel  a  bíróság  a  Ptk.  3:4.  §  (4)  bekezdése,  valamint  a  civil  szervezetek  bírósági
nyilvántartásáról  és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény
alapján az egyesület alapszabálya módosításának időpontját is nyilvántartásba vette.

Ugyanezen törvény (Cnytv).  46/A. § (1) bekezdése alapján a végzés ellen fellebbezésnek nincs
helye.

Zalaegerszeg, 2017. augusztus 03.

            Dr. Cserjési Helga 
törvényszéki titkár
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