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Magyar Kisdllatnemesit6k G6nmegSrz6 Egyesiitete elnevez6sti civil szervezet
adataiban bek6vetkezett vriltoz6sok 6tvezet6s6t

ff.:..

,t

io

1?

n

Sr *.-!"'
1.)A tiirv6nysz6k megitlapitja, hog5r a civil szervezet a 20ll.6vi clxxv. tiirv6ny szerint
a ktizhaszntk6nti nyilvSntartfsba v6tel felt6teleinek megfelel, 2014. jrinius l. napj6t6l
kezdod' hatr{llyal elrendeli szeryezet kiizhasznrik6nti nyilv:intartisba v6tel6t.
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t<irvenysz6k megrillapitja, hogy a nyilviintartasba v6tel
m6dositott alapszabdly tartalma szerint hatiilyos.

a 2ol4.mijus 22. napiin

A v€gz€s ellen a k6zhezvetelttil szimitott l5 napon beliil fellebbez6snek van helye, amelyet a
F6v6rosi kelriltlbl hoz cimezve h6rom p6ldrinyban ir6sban, de e t<irv6nyszekn6l lehet
benyujtani.

INDOKOLAS

A

Magyar Kis6llatnemesitok G6nmeg6rzri Egyestlet6t a Pest Megyei Bir6srlg
4.Pk.60.32611997 /2. szimi, 1997. okt6ber 10. napjrin joger6re emelkedett v6gzes6vel vette
nflviintartiisba, majd a Pest Megyei Bir6srig 13.Pk.60.3261199'7/14. szhmu,2008. janu6r 28.
napjrin joger6re ernelkedett v6gz6s6vel kiemelked<ien k<izhasznri szervezetk6nt vette
nllvrintartrisba.
egyesiilet a 2011 . 6vi CLXXXI. t<irv6ny (Cnlv.) 44.5 lll bekezd6s6ben foglalt
felhatalmaziis alapjrin k6rte, hogy a bir6s6g a hatrilyos 201 I . 6vi CLXXV. tdrv6ny (Ectv.)
feltdteleinek megfelekien is dllapitsa meg, hogy fenn6llnak a kdzhasznir min6sitds felt6telei,
6s a szervezea eddigi kcizhasznri jogrill6srit 2014. mrij us 31. napja ut6n is meg6rzi.

Az

K6relm6hez csatolta a 2012. 6vi 6s 2013. 6vek egyszenisitett 6ves beszdmol6jiit 6s
ktizhasznrisiigi mell6klet6t a szeryezet gazdrilkod6s6r6l, melyek alapjin a tdrv6nysz6k
meg6llapitotta, hogy az egyesiilet megfelel az Ectv. VII. fejezeteben, annak 32.$ (4) bek. a.) 6s
b.) pontjSban, valamint a 32.9 (5) bek. b.) pontj6ban foglalt felteteleknek, azaz az iilagos 6ves
bev6tele meghaladja az egymilli6 forintot, a k6t 6v egybesz6mitott ad6zott eredm6nye nem
negativ, 6s a kcizhasznri tev6kenys6g 6rdek6ben felmeriilt k<ilts6gek, r6forditiisok el6i.k az
6sszes rriforditds fel6t a k6t 6v iilagiban. A 2014. m6jus 22. napjin m6dositott alapszabrilyb6l
meg6llapithat6 volt az is, hogy az Ectv. 34.9 /l/bekezd6sdben 6s 37.9 -ban felsorolt
felt6teleknek is eleget tesz.
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Cnfv. 2. g b.) pontjriban foglalt felhatalmazis alapj6n a Cnytv. 37.9 ( I )
folyrin alkalmazand6 30.$ (l) alapjrin a rendelkez<i r6sz szerint hatirozott, mivel a
k6relmez6 riltal benyujtott viitozits bejegyz{s iriinti k6relem megfelel a Polg6ri
Tdrv6nykrinyvr6l sz6lo 2O13. evi V. t6rv6ny 3:63.9-3:86.9 -ban 6s a Cnytv 37.9 (l)
t6rv6nyszdk a

bekezd6se

bekezdds6ben 6s 44. Q-riban fbglalt el6iriisoknak.

A t6rv6nysz1ktijdkoztatja a k6relmezot, hogy azEctv. kiemelkedoen krizhasznri jog6ll6st miir
nem kiilrinblztet meg, a trirv6nyi felt6teleknek megfelelo szervezetet erys6gesen k6zhasznf
szerv ezetnek min6 sf ti.

Budapest, 2015. februir 26.
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