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VEGZftS
A Fov6rosi Tdrv6nyszdk elrendeli a 13794. sorszdm alatt nyilv
elnevezdsu szervezete vonatkoz6 aldbbi

CS

ilvdntart6s

kieg6szit6sdt.

A

szerv ezet neve megvdltozott.

A szervezet rij neve:

StudioArt Esvesiiiet

A szervezet sz6khelye megv Sltozott.
A szervezet rij sz6khelye:

1

03

3 Budapest, Meggy fa u. 29 . fszt.

A szer"vezet c6lja megvriltozott.
Lszervezet

a)

fj

c6lja:
Zenekar hagyom6nyainak fenntart6sa, 6poldsa, a felhalmozott szellemi drtdkek

A Studio 7I

megorzdse.

b) Szellerni muhely letrehozdsa, amely lehetSvd teszi a korszeru ds legszdlesebb drtelemben vett
konnyuzenei kultrira bemutat6s6t.
c) Magyar konnyuzen ei szeruok muveinek me gismeft etdse.
d) A magyar szinhini. cirkuszi, tdnc 6s komolyzenei kultura drtdkeinek megorz6se, fejleszt6se fj
bemutat6k, fesztivdlok, turn6k on6ll6 6s koprodukci6s megval6sit6s6val, tftmogatds6val.
e) A pozitiv magyar orczdgimlzs kultur6iis, elsosorban szinhhzi projekteken keresztril tort6no
er6 sitdse kulfo ldi elo ad6s ok, turndk ldtreho z6s6va1.
f) A c61ok drdekdben felv6llalja alkalmi kiadvd.nyok kiad6s6t, el6ad6sok tartdstrt, produkci6k
1dtrehoz6s6t, szelvezds6t.
g) P 6\y 6zati leheto sdgek felkutat6sa, illetve azokon va16 rdszv6tel.
h) Az egyestilet c6ljait elosegit6 szponzori lehetosdgek felkutat6.sa.

A szervezet k6pviselete megvilt ozott,
Csepregi Gyula kdpviseleti joga megszunt.

Az t j k6pvisel6k neve, lak6helye:
Vid6 Tam6s
2100 GodollS, Kereszt u.
Napusl'-'
|,Va

8.

1117 Budanest. Galamb6c u. 34.

T6th Gyula kdpviseleti j o ga v itlto zatlan.

A kdpviseleti jog terjedelme, gyakorlfsfnak m6dja:
Vid6 Tamfs
6ltal6nos
T6th Gyula
6ltal6nos
l\.apusl''i |,Va
b anks z6rnla feletti rendelkez6si

j o gra vonatkoz6 krilono s

banksz6mia feletti rendelkez6si jog gyakorldsd"ra b6rmely kdt kdpviselo egyiittesen jogosult,
egyebekben Vido Tam6s ds T6th Gyula on6116an gyakololja kdpviseleti jog6t.
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Lz alapszzbdly

m6

dosftrisdnak id6p ontj

a:

2013.02. Is.

A

bir6s6g meg6llapitja, hogy a lcozhasznri jog6l16sir szewezet rnegfelel az egyesuldsi jo916l, a
kozhasznir jog6116sr6l, valamint a civil szervezeteh mukod6sdrol ds t6mosatd.sdr6l sz6l6 2011. 6vi
CLXXV. tii rw6ny (E ctv.) kii zhasznri s 6 gi felt6teleinek.

A

vdgzds ellen a k6zbesitdstol szd.mitott 15 napon beltil fellebbezdsnek van heiye a F6v6rosi
itelothblilhoz, melyet jelen bir6s6gon lehet el6terjeszteni 4 pelcl6nyban. Az it6lot6bla elotti
elj6r6sban avegzes ellen fellebbezdst eloterjeszto f6l szfimfua a jogi kdpviselet kotelezo.

INDOKOLAS
A szewezet kdrelmet terjesztett elo az elnevezdsdre, sz6khe1y6re, cdlj6ra, kdpviseletdre vonatkoz6
nyilv6ntartdsi adatok m6dosit6sa, valamint annak meg6liapitd.sa ir6nt, hogy megfelel az Ectv.
szerinti kozhaszniisAgi feltdteleknek.

A

birosAg megS.llapitotta, a ldtesit6 okirat m6dositd.sai a jogszabdlyoknak megfelelne|<, a
vhltozhsbejegyzeshez sziiks6ges okiratokat a kerelmezo becsatolta, ezert a bir6s6g a civil
szervezetel< bir6s6gi nyilv6ntartd.s6r6l es az ezzel osszefiiggo elj6r6si szabflyokr6l s2616 2}ll.6vr
CLXXK. torvdny (Cet.) 2. S b) pontja alapjtn aviitozfsok nyilvd"ntartd.sba vdteldrol rendelkezett.

A

lco zltasznu j o g 611 6sra

vonatko z6 rende lkezd s a ko vetkezokon

al apul

:

A szewezet a kozhasznu szewezetekrol szolo 1997. dvi CLVI. tolvdny alapjttn,2010. 03. l2-en
szerzett kozhasznu jog6ll6st. Ezt kcjvet6en a 201L 12. 22-en hat6lyba idpett Ectv. a kozhasznu
jog6ll6s megszerzds6nek feltdteleit rijraszabhlyozta. Az Ectv. 75. $ (5) bekezd6se kimondja, hogy az
e tdlv6ny hat6iybal6p6se elott nyilv6ntart6sba vett kozhasznri jog6ll6s esetdben a sz6mviteli
besz6nrol6t letdtbe helyezettszervezet2014. mdjus 31. napjdig kcjzhasznir jog6ll6ssal rendelkezik. A
szervezet az Ectv. szerinti feltdteieknek va16 rnegfelel6se esetdn 2014. m6jus 31. naplfutg
kezdemdnyezhetr az e torvdnynek megfelelo kozhasznusdgt nyilvAntartd"sba v6te1dt.20I4.jfnius 1.
napjdt6l a szetvezet nyilv6ntartdsdra illetdkes szerv torli az e torveny hatd"lyba ldpdse elott
nyilv6ntartdsba vett \cozhasznu, illetve kiemelkedoen \<ozhasznir jogdll6su szewezetek kdzhasznu
jog6116s6t, kiv6ve ha a szervezet rgazolla, hogy az e torveny szerinti kdzhasznirs6gi nyilv6ntart6sba
vdtel ir6.nt kdrehndt benyirjtotta,6s a bir6strymeg|l\apitja, hogy aszervezet a tor'v6nyi feltdteleknek
megfelel.

A bir6s6g az egyesrilet lc6relmdre a m6dositott alapszab6ly 6s az elozo kdt dv besz6rnol6j a alapjdn
megvizsgAlta, hogy az Ectv. hat6lyba16pds6t rnegelozSen kozhasznir jog6116st szerzelt egyesrilet
teljesiti-e azEctv.32-37. $-6ban megltathrozott kozhasznfs6gi feltdteleket.
A bir'6sd.g az alapszabdly alaplan megS"llapitotta, hogy a szervezet az F.ctv. 34-37. $-6ban irt
kovetelmdnyeknek eleget tesz. A beszd.mol6k alaplin az ts megftllapithat6 volt, hogy a szervezet
hozzdjdtul a t6rsadalom es az egyen kozos szuks6gleteinek kiel6gitdsdhez, nert az elozo dvrol sz6lo
kozhasznits6.gi melldklet c6lcsoportra vonatkozo adatar alapj6n aszewezet szolgfitatitsai a szervezet
testrileti tagiain, munkavS"ilal6in, onkdntesein kivr"il m6s szemdlyelcszhmtuatshozzitfdrhetoek (Ectv.

32. $ (3) bekezd6s); megfelel6 eroforr6s 611 a szervezet rendelkezds6re, mert az elozo \<et lezafi
rizleti dv vonatkozisttban az trtlagos dves bevdtele meghaladja az egymillio forintot 6s a kdt dv
egybesz6rnitott adozott eredmdnye (t6rgydvi eredm6nye) sem negativ (Ectv. 32. $ (4) bekezd6s a-b
pont); tov5"bb6 az egyesulet megfelelo t6rsadahni t6mogatottsd.ga mutathat6 ki, mert a 2011-2012-es
tizleti dve vonatkozdsftban akozhasznu tevdkenysdg 6r'dekdben felmeniit koltsdgek, rdfordit6sok
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eldrik az dsszes r6fordit6s fe16t a kdt dv fitlagthan. (Ectv. 32.

S

(5) bekezdds b) pont).

Mindezekre figyelemmel a bir6s6g az Ectv. 75. $ (5) bekezddse alapjdn rendeikezett annak
megftllapitfis6r6l, hogy a kdzhasznf jog6ll6sri egyesr"ilet megfelel az Ectv. kozhasznirsfgi
feltdteleinel<. Tftjekoztatla a bir6s6g aszewezetet, hogy az Ectv. 32. $ (6) bekezddse szerint a
bir6sfgnak a besz6mol6 adatai alapj6n minden let6tbe helyezds alkalm6val rneg kell vtzsgfima a
kdzhasznrisd.gi feltdtelek te1jestl6s6t. Ha a feltdtelek nem teljesi.ilnek, a szervezet kozhaszmi
jog6ll6s6t a bir6s6g megsziinteti es az erre vonatkozo adatot a nyilv6ntart6sb6l torli.
Budanest. 2013. 03.26.
dr.Pocza Judit Md.ria s.k.
bir6sdgi titk6r

A kiad

