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A Nyíregyházi Törvényszék dr. Kardos Norbert (4400 Nyíregyháza, Dózsa György
utca 10. sz. fsz. 1. sz. alatti székhelyű ügyvéd) által képviselt Szatmári István 4400
Nyíregyháza, Belső körút 28/F. sz. alatti lakos kérelmezőnek a Középkori Templomok
Útja Egyesület (székhely: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) nyilvántartásba vétele
iránti ügyében meghozta a következő

V É G Z É S T*

A bíróság a Középkori Templomok Útja Egyesület megnevezésű civil szervezetet

3 8 3 1 .  s o r s z á m  a l a t t
n y i l v á n t a r t á s b a  v e s z i .

A civil szervezet formája:  egyesület

Az egyesület székhelye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.

Az egyesület képviselője:
Név: Szatmári István
anyja neve: Angi Rozália
egyesületben betöltött tisztsége: elnök
adóazonosító jele: 8306373308
lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Belső körút 28/F.
képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános
képviselő megbízás időtartama: 5 év
megbízás megszűnésének időpontja: 2021. december 1.

Az egyesület célja: 
A  Kárpát-medence  kulturális  örökségének,  kiemelten  a  középkori  egyházi
örökségének,  revitalizálásának,  megóvásának,  turisztikai  integrációjának segítése  és
ezáltal a kulturális turizmus fellendítésének katalizálása. Az Egyesület aktív szerepet
vállal az örökségvédelem, a turizmusfejlesztés, a térségfejlesztés és a kultúra ápolása
területein  Magyarországon  és  a  határontúli  magyarlakta  területeken  egyaránt.  A
Középkori  templomok  útja  elnevezésű  tematikus  útvonal  működtetésében,
fejlesztésében, bővítésében és népszerűsítésében történő közreműködés. A Középkori
templomok útja  bővítésének előkészítésében és  bővítés  folyamatában  történő aktív
közreműködés, szakmai segítségnyújtás és konkrét tevékenységek megvalósítása. Az
Egyesület javaslatot tesz a templomút lehetséges bővítési irányaira, közreműködik az
útvonalbővítés előkészítésében, a bevonandó örökségelemek kijelölésében, közösségi
finanszírozású projektek generálásában és előkészítésében. 
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A  Középkori  templomok  útja  fejlesztésének  segítése.  Ennek  részeként  szakmai
támogatást biztosít a szükséges fejlesztések meghatározásához, fejlesztési programokat
és  projekteket  készít  elő  és  valósít  meg.  A  tematikus  útvonal  működtetésében,
üzemeltetésében  történő  aktív  közreműködés.  Információs  pontot  biztosít  az
érdeklődők számára. Segíti a Középkori templomok útja által érintett térségekben a
humán erőforrás fejlesztését az örökségértékek hatékony menedzselése érdekében. Az
Egyesület  aktív  szerepet  vállal  a  Középkori  templomok  útja  népszerűsítésében,
melynek  keretében  közreműködik  és  katalizálja  a  kommunikációs,  marketing  és
társadalmasítási célú programok megvalósítását. Továbbá az Egyesület segíti a Kárpát-
medence egyes térségeinek térségmarketing törekvéseit, amennyiben hozzájárul az ott
lévő kulturális értékek népszerűsítéséhez. Az Egyesület generálja és segíti a Kárpát-
medencei  kulturális  örökség  revitalizációját,  kutatását,  turisztikai  integrációját
közösségi  források  és  adományok  bevonásával.  Ennek  érdekében  fejlesztési
programokat, projekteket készít elő és valósít meg, illetve adománygyűjtési akciókat
hirdet. Törekszik lehetséges szponzorok megkeresésére és bevonására.

C  élja szerinti besorolása: kulturális és információs, kommunikációs tevékenység

Az alapszabály kelte: 2016. december 02.

A végzés  ellen  a  kézbesítéstől  számított  15  nap  alatt a  Debreceni  Ítélőtáblához
címzett, de a Nyíregyházi Törvényszéknél elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül
benyújtandó fellebbezésnek van helye. Az Ítélőtábla előtti  eljárásban a fellebbezést
előterjesztő fél számára a jogi képviselet kötelező.

I N D O K O L Á S

Szatmári István 4400 Nyíregyháza, Belső körút 28/F. sz. alatti lakos kérelmező – jogi
képviselő útján – 2016. december 6. napján 1. sz. alatt a Középkori Templomok Útja
Egyesület  nyilvántartásba  vétele  iránti  kérelmet  terjesztett  elő  a  Nyíregyházi
Törvényszéken,  az  arra  rendszeresített  PK-101  jelű  űrlapon,  melynek  "K"  lapján
bejelölte,  hogy  az  alapszabály  mintaokirat  alapján  készült,  egyben  kérte,  hogy  a
bíróság az egyszerűsített bejegyzési eljárásra vonatkozó szabályokat alkalmazza.

A törvényszék - az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás során – az előterjesztett
kérelem  és  a  csatolt  iratok  vizsgálata  alapján  megállapította,  hogy  az  egyesület
nyilvántartásba  vétele  iránti  kérelméhez  a  kérelmező  csatolta  a civil  szervezetek
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény (Cnytv.)  21. §-a és 63. §-a  szerinti okiratokat,  a Cnytv. 34.§ (2)
bekezdésére figyelemmel a mintaokirat szerinti mellékleteket. 

A  bíróság  megállapította  a  Cnytv.  67.  §  (1)  bekezdésére figyelemmel,  hogy  az
egyesületet  létesítő  személyek  száma  és  a  szervezet  alapítása  megfelel  a  Polgári
Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  (Ptk.)  3:64.§-ában  foglalt
rendelkezéseknek. 
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A Cnytv. 67. § (2) bekezdésére figyelemmel a vezető tisztségviselők megfelelnek a Ptk.
3:22.§-ában előírt feltételeknek. 

A Cnytv. 67. § (3) bekezdésére figyelemmel az egyesület alapszabályban megállapított
céljai nem ellentétesek a törvényi rendelkezésekkel, és az alapszabály rendelkezései
biztosítják  az  egyesület  törvényben  meghatározott  keretek  közötti  működését,  az
alapszabály rendelkezik a  Ptk. 3:5.§-ban és a 3:71.§-ban  rögzített kötelező tartalmi
elemekről. 

Az  egyesület  rendelkezik  a  működéséhez  szükséges  minimális  vagyonnal.  A
nyilvántartásba  vétel  iránti  kérelmet  a  szervezet  képviseletére  jogosult  személy
nyújtotta be.

A kérelmező  a  Cnytv.  8.  §  (2)  bekezdés  b.)  pontjában  foglaltaknak  megfelelően
kérelmét elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül nyújtotta be.

A  törvényszék  mindezekre  tekintettel  a  Cnytv.  30.  §  (1)  bekezdése alapján  az
egyesületet nyilvántartásba vette.

A bíróság felhívja a kérelmező figyelmét arra, hogy a szervezet nyilvántartott és egyéb
adatait  érintő  változásokat  a  létesítő  okirat  módosítását,  illetve  az  adat  változását
eredményező, a szervezet arra jogosult szerve határozatának elfogadását követő hatvan
napon belül kell a bíróságnak bejelenteni. (Cnytv. 37. § (1) bekezdése alapján). 

A végzés elleni fellebbezési jog a Cnytv. 5. § (1) bekezdése szerint alkalmazandó Pp.
233. §-án alapul.

Nyíregyháza, 2016. december 08.
Sztupáné dr. Ignéczi Mónika 

                                                                   bírósági titkár
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