Fővárosi Törvényszék
7.Pk.60.052/2017/2.

A Fővárosi Törvényszék a PETŐFI MUSICAL STÚDIÓ EGYESÜLET egyszerűsített
nyilvántartásba vételi ügyében meghozta az alábbi
VÉGZÉST:
A bíróság - egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárásban, - elrendeli az egyesület
nyilvántartásba vételét, az alábbi adatokkal.
A civil szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0016417
A civil szervezet típusa: egyesület
A civil szervezet formája: egyesület
A civil szervezet neve: PETŐFI MUSICAL STÚDIÓ EGYESÜLET
A civil szervezet székhelye: 1118 Budapest, Iglói utca 2. 2. emelet 5. ajtó
A civil szervezet célja:
Kulturális tevékenység folytatása, ezen belül is elsődleges cél egy olyan színházi műhely
(Társulat) létrehozása és folyamatos megtartása, mely ápolja és gondozza a magyarországi
zenés színjátszás hagyományait, valamint ennek kapcsán képzést, fejlődést és bemutatkozási
lehetőséget bizotsít pályakezdő, valamint tanulni vágyó tehetségeknek. Az Egyesület kiemelt
céljaként kezeli a magyar musicalszerzők műveinek felhasználását, bemutatását, valamint – a
magyar musicalirodalom gondozásáért – magyar musicalszerzők felkérését új előadások,
színdarabok megírására, műhelymunkában történő létrehozására.
A civil szervezet cél szerinti besorolása: Kulturális és információs, kommunikációs
tevékenység
A civil szervezet képviselőjének adatai:
Neve:
Bősze Sándor Kálmánné
Anyja születési neve:
Mezőfi Magdolna
Adóazonosító jele:
8334692331
Lakóhely:
1118 Budapest, Iglói utca 2. 2. emelet 5. ajtó
A képviseleti jog terjedelme: általános
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
A vezető tisztségviselői megbízatás időtartama: 5 év
A megbízás megszűnésének dátuma: 2022. 01. 20.
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Az alapszabály kelte: 2017. január 20.
A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye a Fővárosi
Ítélőtáblához, melyet jelen bíróságon kell előterjeszteni. Az ítélőtábla előtti eljárásban a
fellebbezést előterjesztő fél számára a jogi képviselet kötelező. A fellebbezés kizárólag
elektronikusan terjeszthető elő. A nem elektronikusan benyújtott fellebbezést a bíróság érdemi
vizsgálat nélkül, hivatalból elutasítja.
I NDO KO LÁ S
A kérelmező a nyilvántartást vezető bírósághoz 2017. január hó 30. napján érkezett
beadványában - a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 34. § alapján, a
2015.01.01. napja után bevezetett és alkalmazott ÁNYK űrlapon, elektronikus úton
előterjesztett, egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás keretein belül, a nyilvántartásba
vételre irányadó jogszabályokban / különösen a civil szervezetek bírósági eljárásokban
alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM.
rendelet) 41. sz. melléklete szerinti mintaokiratok felhasználásával - az egyesület
nyilvántartásba vételét kérte a bíróságtól.
Az egyesületet az alapító tagok a 2017. január hó 20. napján megtartott alakuló közgyűlésen
alakították meg, a fenti név alatt. Ennek részeként az egyesületet alapító tagok elfogadták az
egyesület nyilvántartásba vételére irányadó, jogszabályokban meghatározott mintaokirat
szerinti létesítő okiratot, egyúttal sor került az egyesület első vezető tisztségviselőinek
megválasztására is.
A nyilvántartást vezető bíróság - az általa lefolytatott nemperes eljárás részeként, megállapította, hogy a 2015.01.01. napja után bevezetett és alkalmazott ÁNYK űrlapon,
elektronikus úton előterjesztett egyszerűsített nyilvántartásba vételre irányuló kérelem,
továbbá a kérelem mellékleteként benyújtott, mintaokiratok felhasználásával elkészített,
csatolt mellékletek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), illetve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) ide
vonatkozó, 34. § és 30. § rendelkezéseinek, továbbá a KIM rendelet előírásainak megfelelnek.
A mintaokiratok felhasználásával, a kérelem és a kérelemhez csatolt mellékletek hiánytalanul
kerültek előterjesztésre.
Mindezek alapján a bíróság a Cnytv. 34. § (4) bekezdése alapján a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott.
A bíróság a civil szervezet nyilvántartásba vételi eljárására irányadó, jogszabályokban
rögzített nyilvántartási adatkör változása és bővülése folytán [Cnytv. 91-96. §, Cnytv. 99. §] az
adatokat, e körben a civil szervezet cél szerinti besorolását (egyéb tevékenység) a hatályos
jogszabály szerinti formában rögzítette és adta meg.
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A bíróság tájékoztatja a kérelmezőt, hogy az egyesület nyilvántartásba bejegyzett adatait érintő
változást a létesítő okirat módosítását, illetve az adat változását eredményező, a civil szervezet
arra jogosult szerve határozatának elfogadását követő hatvan napon belül kell a bíróságnak
bejelenteni [Cnytv. 37. § (1) bekezdése].
A fellebbezési jogról szóló tájékoztatás a Cnytv. 5. § (1) bekezdése által felhívott Pp. 259. §-a
alapján alkalmazandó Pp. 233. § (1) és 234. § (1)-(2) bekezdésein, valamint a Pp. 73/A. § (1)
bekezdésének a) és a Cnytv. 8. § (2) bekezdésének a) pontjain, továbbá a Cnytv. 29. § (1)
bekezdésének c) pontján alapul.
Budapest, 2017. február 8.
dr. Ruszthy Vivien s.k.
bírósági titkár
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