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Nyíregyházi Törvényszék 
Nyíregyháza 
22.Pk.60.121/2019/4. szám 
 
A Nyíregyházi Törvényszék a Illésné Áncsán Éva (4456 Tiszadob, Hunyadi utca 44. 
szám alatti lakos) által képviselt Tűzcsiholó Egyesület (4456 Tiszadob, Bocskai utca 
26. szám alatti székhelyű) civil szervezet egyesület nyilvántartásba vétel iránti 
ügyében meghozta a következő 
 
 

V É G Z É S T : 
 

A bíróság a Tűzcsiholó Egyesület elnevezésű, 4456 Tiszadob, Bocskai utca 26. 
szám alatti székhelyű egyesületet 
 
 

4 1 2 7 .  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 . 

 
Az egyesület formája:     egyesület 
 
Az egyesület képviselője: 
Név:       Illésné Áncsán Éva Aranka 
születési neve:     Áncsán Éva Aranka 
anyja neve:      Kresztyankó Aranka 
egyesületben betöltött tisztsége:   elnök 
lakcíme:      4456 Tiszadob, Hunyadi utca 44. 
képviseleti jog gyakorlásának módja:  önálló 
képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános 
képviselő megbízás időtartama:   határozott, 5 (öt) év 
megbízás megszűnésének időpontja:  2025. február 19. 
 
 
Az egyesület célja:  
 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és családjaik krízis helyzetének elhárítása 
tanácsadás, képzés és közösségfejlesztő programok szervezésével és adományozással 
annak érdekében, hogy a gyermekek a vérszerinti családjaikban nevelkedhessenek, ne 
kényszerüljenek arra, hogy kiemeljék őket a családból. Fő célcsoportunk az állami 
gondoskodásban felnőtt személyek és családjaik. Célunk továbbá a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozása és a magyarországi romák 
társadalmi integrációjának a segítése. 
 
Célja szerinti besorolása: szociális tevékenység 
 
Az alapszabály kelte:    2020. február 20. 
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A bíróság a bejegyzési kérelemnek helyt adó végzését továbbítja az Országos Bírósági 
Hivatalnak az országos névjegyzék útján történő közzététel céljából. 
 
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala 

alapjául szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt iratok jogszabályba ütközése 

miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz – a rendelkezés őt 

érintő részére vonatkozóan – pert indíthat a szervezet ellen a végzés hatályon kívül 

helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt. A per 

megindításának a végzés országos névjegyzékben történt közzétételétől számított 

hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 
 

I N D O K O L Á S  

 

A kérelmező civil szervezet 2020. március 13. napján 1. sorszám alatt egyesület 
nyilvántartásba vétele iránti kérelmet terjesztett elő a Nyíregyházi Törvényszéken. 
 
A törvényszék a kérelem és a csatolt iratok vizsgálata alapján megállapította, hogy a 
kérelmező az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez csatolta a civil 
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cet.) 21. §-a és 63. §-a szerinti okiratokat.  
 

A bíróság megállapította Cet. 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. A Cet. 67. § (2) 
bekezdésére figyelemmel a vezető tisztségviselők megfelelnek a Ptk. 3:22-ban előírt 
feltételeknek.  
 
A Cet. 67. § (3) bekezdésére figyelemmel az egyesület alapszabályban megállapított 
célja nem ellentétes a törvényi rendelkezésekkel, és az alapszabály rendelkezései 
biztosítják az egyesület törvényben meghatározott keretek közötti működését, az 
alapszabály rendelkezik a Ptk. 3:5.§-ban és 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 törvényszék mindezekre tekintettel a Cet. 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 
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eredményező, a szervezet arra jogosult szerve határozatának elfogadását követő hatvan 
napon belül kell a bíróságnak bejelenteni. (Cet. 37. § (1) bekezdése alapján).  
  
A végzés elleni fellebbezés a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése értelmében kizárt. A 
keresetindítási jogról való tájékoztatás A Cnytv. 46/A. § (1) és (2) bekezdésein alapul. 
 
 
Nyíregyháza, 2020. április 13. napján   
 

   dr. Bódor Tímea sk. 
                                                                    bírósági titkár 
 
ZÁRADÉK 
 
A bíróság megállapítja, hogy jelen, 22.Pk.60.032/2020/2. számú végzés 2020. 
április 13. napján jogerőre emelkedett. 
 
 
Nyíregyháza, 2020. április 13. napján 
 
   dr. Bódor Tímea sk. 
                                                                    bírósági titkár 
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